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يستطيع أن يقوم لصالة الفجر، وال يستطيع أن يقوم بشعائر اإلسالم وال يؤديها، فحري به 
 أن ال يكون عالة وبالًء على غريه.

:     -عليه الصالة والسالم  -أسبابًا كثرية، يقول  أسباب النصر: بني النيب  كذلك من
إىل أمة إذا كان الضعيف إذا  -رمحك هللا  -. فانظر ) وهل تنصرون إال بضعفائكمق ؟! (

استصرخ اسُتصرخ، وإذا ضاع حقه أعطي حقه وأنصف ممن أخذ منه احلق: فعندها يفتح هللا 
فاء والبؤساء، ويستصرخ أما إذا أصبحت تضيع حقوق الضعأبواب النصر على األمة. 

، حىت يف العامل يعمل عند اإلنسان قد يظلمه أجرته؛ ألنه ال جيد نصريًا وال ظهريًااملستصرخ و 
ضعيف غريب! فعندها ال تتأهل األمة لنصر وال ظفر. ونسأل هللا بعزته وجالله وعظمته 

 .اتباع كتابه وسنة نبيه وكماله أن يرمحنا برمحته، وأن يعيننا على 

يف   أن رسول هللا : عن عبد هللا بن أيب أوىف ]: -رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف 
أيها  انتظر حىت إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: ) ياالعدو بعض أيامه اليت لقي فيها 

واعلموا أن  ،فاصربوا :فإذا لقيتموهم ،لوا هللا العافيةأساال تتمنوا لقاء العدو و  الناس،
: ) اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب  اجلنة حتت ظالل السيوف ( مث قال النيب

 اهزمهم وانصرنا عليهم ( [. ،وهازم األحزاب

. ] ... [ أما بعد: فقد تقدم معنا احلديث عن مسائل هذه السنة الواردة عن رسول هللا 
وهازم  منزل الكتاب وجمري السحاب ] ) اللهم: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

يف حال الضرورة اليت  دعوة من رسول هللا  األحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم ( [
، بإله األولني واآلخرين بااللتجاء واالحتماء والعوذ واللوذ باهلل  يصدق فيها العبد ربه

عليه  -أل ربه ، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه. سوديان يوم الدين
على أن من السنة: أن  -رمحهم هللا  -هبذه الدعوة اليت نص العلماء  -الصالة والسالم 

 -كما تقدم معنا   -يدعو املسلم هبا عند لقاء العدو. واستفتحها عليه الصالة والسالم 
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وقد بينا معىن  ] ) اللهم منزل الكتاب ( [، فقال: بتوحيد هللا ومتجيده والثناء عليه 
 .] ) وجمري السحاب ( [هذه العبارة وما تضمنته من املعاين، وكذلك قوله: 

 "األحزاب" مجع حزب، وال خيلو املراد من أحد أمرين: ] ) وهازم األحزاب ( [وقوله: 

باألحزاب: أحزاب الكفر اليت كذبت هللا  -عليه الصالة والسالم  -إما أن يكون مراده 
 ، والذين طغوا وبغوا وأسرفوا وأرجفوا- وسالمه عليهم إىل يوم الدين صلوات هللا -ورسله 

وأوجفوا حىت أخذهم هللا أخذ عزيز مقتدر. فأملى هلم هللا، وهللا ميلي للظامل حىت إذا أخذه 
وعادوا  ، فهم األحزاب الذين كذبوا هللا ورسله، وشاقوا هللا ورسوله، وعادوا هللا مل يفلته

ياءه، وهم يف كل زمان ومكان؛ ألن الصراع بني احلق والباطل باٍق ما بقي رسله وعادوا أول
 -الزمان، وتعاقب امللوان، ولكن األمر هلل أواًل وآخرًا، وظاهرًا وباطًنا، وسر ا وعلًنا، فهو 

 .املتفرد بتصريف األمور  -سبحانه 

وال حتزبت على عداوته أنه ما اجتمعت األحزاب  : فلله سنةفإن كان املراد باألحزاب العموم
 ، وهذه سنة من هللا وظلمهم واضطهادهم إال هزمهم هللا  وعداوة أوليائه وأذية أوليائه

: أنه ال -صلوات هللا وسالمه عليهم إىل يوم الدين  -يف الذين كفروا وعصوا هللا ورسله 
ذا مكن هلم يف ، وأيًضا: فيه حكمة تنبه على أن الكفر وأهله وشيعه أنه إيفلتهم من عقوبته

إمنا هو أمر ظاهر، ولكن احلقيقة: أن مآهلم إىل وبال، وعاقبتهم إىل  -ولن ميكن هلم  -حني 
، ولذلك بني يف كتبه وعلى لسان سفال، وهللا هو الكبري املتعال الذي ال يعجزه شيء 

من  أنه يستدرج الظلمة والظاملني والكفرة والكافرين -صلوات هللا وسالمه عليهم  -رسله 
 حيث ال يعلمون.
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إن كان املراد به العموم: فهي سنة من هللا  ] ) وهازم األحزاب ( [بقوله:  وبني النيب 
  أنه لن جيتمع قوم ولن جيتمع حزب وال أمة على عداوة دينه وشرعه إال أخذهم أخذ

 . ژ  ں ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ   گ گ گ ژعزيز مقتدر 

، وأن من ضعف اإلميان: أن اخللق يستعجلون وأن الناس تستعجل أمر هللا  وبني النيب 
التعايل على هللا الكرب و النظر إىل حال الكفر إذا أرجف وأوجف، وأظهر ما هو فيه من 

، ولكن أهل اإلميان على الثبات وعلى اليقني والتعايل على أوليائه، فضعاف اإلميان خيدعون

 يت ىت ختمت حت جت  يب ىب مب خب حب   جب يئ ىئ مئ حئ ژ

أن أولياءه موقنون بأنه هازم األحزاب ال  -سبحانه  -فأخرب هللا  ژ ىث     مث   جث
حمالة. واهلزمية اليت يلحقها هللا بأعدائه على ضربني مجعها هللا ألهل الكفر وشيعه وأحزابه، 
فهي سنته اليت ال تتبدل وال تتحول وال تتغري: أهنم مهزومون حس ا ومعىن. ولكن اهلزمية 

الظهور عليهم: ال تكون إال ألوليائه  ملسلمون الكافرين فيكون هلماحلسية اليت يغلب فيها ا

 ٿ ژأنه ينصر رسله وأنه ينصر الذين آمنوا  -تعاىل  -الذين صدقوا معه، ولذلك أخرب هللا 

وهو  سبحانه - فأخرب  ژ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ
يف يقينه، فهذا ال  ، لكنه ينصر من آمن فصدق يف إميانه وثبتأنه ينصر -أصدق القائلني 

 .-إن عاجاًل أو آجاًل  -شك أنه منصور ال حمالة 

وأما النصر املعنوي: فإن الكفر ال نصر له، فهو يف الظاهر وإن انتصر فال تنتصر مبادئه، وال 
تنتصر أقواله، وال تنتصر أفكاره؛ ألن احلق يعلو وال يعلى عليه، واإلسالم يعلو وال يعلى 

وقرأ يف التاريخ فوجد دول الكفر إذا طغت وبغت: إمنا يكون طغياهنا عليه. ولذلك من تأمل 
 -وبغيها عقوبة من هللا ألهل اإلسالم يف زمان من األزمنة إذا تركوا دينهم وتركوا اتباع نبيهم 

فقد مجع هللا هلم  :، ولكن ال يكون هلم نصر املعىن. وأما املسلمون-عليه الصالة والسالم 
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، ولذلك كانوا إذا فتحوا األمصار فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا بني نصر احلس واملعىن
الديار، وكانت أخالقهم ومشائلهم وآداهبم ومتسكهم بدينهم هو الوسيلة اليت تقرهبم إىل هللا 
زلفى، وهو امللمح الذي يلمحه أعداؤهم فيهم فيكربوهنم وجيلوهنم ويعتقدون فضلهم، كما 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ    ۆ ۆ  ژ عن أهل الكفر فقال: أخرب هللا 

 . ژ ۅ

عليه الصالة  -فهزمية األحزاب إما أن تكون حسية: كما حصل يوم بدر، فنصر هللا نبيه 
. وإما -عليه الصالة والسالم  -على الكفر ظاهرًا وباطًنا، وكما وقع يف غزواته  -والسالم 

الناس، وينكشف الكفر ، وهي: أن يطغو الكفر فيجعل هللا طغيانه تنفر منه أن تكون معنوية
على حقيقته، فكم من أزمنة تنشر فيها مبادئ مضللة ألهل الضالل والكفر خيدع هبا 
املسلمون وخيدع هبا غري املسلمني، فيأىب هللا إال أن يكشف زيفها، فلو مجعت اخلطباء 

  يظهروالبلغاء على أن يكشفوا زيف الكفر: ما استطاعوا أن يكشفوه حينما ميكن هللا هلم ف
فإن ختلف نصٌر  ،فهذا هو النصر املعنوي ،ظهر خديعتهم للناسكذهبم ويظهر نفاقهم وت

أنك جتد الكفار حىت ولو طغوا فإهنم يشيدون  :والعجيب ،حسي فالنصر املعنوي موجود
وإن كانوا يف الظاهر خيدعون بذلك املسلمني ولكن يأىب هللا إال أن يذهلم بأن  ،باإلسالم

فهو منصوٌر وإن كان يف الظاهر إذا ختلف عنه أهله سلبوا  ،ٍن وشريعةيشيدوا باإلسالم كدي
 ،وأن يثبتها على صراط رهبا ،دينها فنسأل هللا بعزته وجالله أن يعيد األمة إىل .اخلري الكثري

 وأن يؤلف بني قلوب أهلها. ،كسرهاوأن جيرب   ،وأن يرحم ضعفها

إذ  ،ما كان يوم اخلندق :أن يكون املراد به [ ) هازم األحزاب (] وأما الوجه الثاين يف قوله: 
عن ذلك يف سورة  كما أخرب هللا   ،جاء األحزاب من فوق املدينة ومن أسفل منها

 ک ک    ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژاألحزاب 
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كان هذا   ژ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک
وانكشف فيه نفاق املنافقني وصدق  ،اليوم من أشد األيام على أصحاب رسول هللا 

 - فجاء األحزاب  ژ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑ ژالصادقني 
وهي اليت تعرف اآلن  - وجاءوا من أسفل املدينة من جهة جبل أحد - وهم قريش وغطفان

ويف السري قال أليب سفيان:  ،فدخلوا من جممع األسيال بذنب نقماء ،- مبنطقة العيون
وهو الذي يسمى اآلن عند العامة  "فأنزلتهم مبجمع األسيال من ذنب نقماءأتيت بغطفان "
مث تقدمت قريش إىل الطريق  ،فنزلت غطفان هناك .جهة اخلليل -سيل النقمي  -" النقمي "ب

ك جممع وكان ذل ،- ي هو شارع سلطانةالذ - وف اآلن بطريق أيب بكر الصديقاملعر 
 .الشيخني جهة املسرتاح طرف جبل سلع إىل أكمةن اخلندق من أل ؛األحزاب دون اخلندق

متاأل بنو قريظة مع قريش  ،فتحزب األحزاب من أسفل املدينة من هذه اجلهة وجاء بنو قريظة
 - وهم يف العالية ،فنقضوا عهدهم ونكثوا ما بينهم وبني رسول هللا  ،على رسول هللا 
وكان يوًما عصيًبا على  ،فل منهافأصبحوا من فوق املدينة ومن أس ،- يف عالية املدينة

ورموا  ،واجتمعت قريش بقضها وقضيضها ورجاهلا وعديدها وكذلك بقية القبائل ،املسلمني
 .إال أن يهلكهم بالريح فأىب هللا  ،وأصحابه بقوٍس واحدة النيب 

 حيث أرسل !وكانت آيًة من آيات هللا  ،ولذلك هذه الغزوة كفى هللا املؤمنني فيها القتال
 "ال مقام لكم فارحلوا"هللا عليهم الريح ال تبقي منهم وال تذر حىت صاح فيهم أبو سفيان: 

ألنه مل يكن كسر شوكة الكفار بالقتال  ؛يف اهلزمية فكانت آية من آيات هللا  ،فارحتلوا
مبن أرسل الرياح العاتية وسخرها وهي مقبوضٌة  استنجد النيب  :ومن هنا .وإمنا كان بالريح

) األحزاب ] إن أريد بقوله:  .فذكر هذا اليوم [ ) وهازم األحزاب (] فقال:  ،رية وجا
فال  :وأما على الوجه األول ،وحينئٍذ ال يراد هبا العموم ،فتكون خاصة :للعهد "ال" [ (

 .فاهلل هو الذي يهزم أحزاب الكفر ويهزم أحزاب الباطل يف كل زمان ومكان ،إشكال
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وكل كالمه كان بأيب  - إىل ربه هبذه الكلمات الطيبات املباركات توسل رسول األمة 
) اللهم منزل الكتاب ] فقال هذه الدعوة:  ،- اطيًبا مباركً  وأمي صلوات هللا وسالمه عليه

والضمري يعود إىل الكفار الذين لقيهم يف  [ اهزمهم ( ،وجمري السحاب وهازم األحزاب
 .[ ) هازم األحزاب اهزمهم (] هذا من املناسبة و  [) وانصرنا عليهم ( ] ذلك اليوم 

 استغاثٌة واستجارٌة باهلل  [ ) وانصرنا عليهم (] : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
وفيه دليل على أن املسلمني إذا لقوا العدو عليهم أن ال يغرتوا  ،وطلٌب للمدد من هللا 

 ولكن عليهم أن يظهروا الفقر هلل  ،ميةالكثرة وال بالشجاعة وال باحلوال ب ،بالعدد والعدة
أن النصر ال سبيل إليه  ألن هللا بني يف كتابه وعلى لسان رسوله  ؛وأن يظهروا الفاقة إليه

بأسلوب النفي واإلثبات أنه ال  فأخرب   ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  إال منه 
وهنيًئا هلا إذا أرضت رهبا ولقيت  !فويٌل لألمة إذا مل يرض عنها رهبا ،نصر إال من عند هللا

 .فقد تأذن هللا بنصرها ؛العدو على وجه يرضي هللا 

 - وهذا من ذكر هللا ومن توحيده ،ويف هذا دليل على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو
يف احلديث الصحيح عنه: ) الدعاء هو  كما أخرب   ،ألن الدعاء هو العبادة ؛- سبحانه

ألهنا ساعة كرب وساعة  ؛يف هذا املوطن وااللتجاء إليه مطلوب  فسؤال هللا .العبادة (
يوم أحد ملا صاح صائح  ولذلك أخرب النيب  ،وقد يبتلي هللا املسلمني فينكسروا ،ابتالء

مث بني أن احلرب سجال يوٌم  .قال: ) هللا أعلى وأجل ( ريش بأهنم انتصروا وقال: اعل هبل.ق
 -وبني العلماء  ،بالدعاء فعلى املسلمني أن يلتجئوا إىل هللا  ،للمسلمني ويوٌم عليهم

سواًء كان يف جهاد الدفع أو   ،أنه يشرع هذا الدعاء يف مجيع موطن لقاء العدو -رمحهم هللا 
 كان يف جهاد الطلب.
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رضي هللا عنه  -يف هذا احلديث الشريف الذي يرويه أبو العباس سهل بن سعٍد الساعدي 
فضل الرباط وفضل  -عليه الصالة والسالم  -بني فيه  صاحب رسول هللا  -وأرضاه 

وهي جهاد الكفار  - ذا كله يدل على علو منزلة هذه الشعريةوه ،اجلهاد يف سبيل هللا
 ما فيها من الفضل العظيم والثواب الكرمي من هللا  بني النيب ، - إلعالء كلمة هللا 

وال شك أن ثغور  .مالزمة الثغور وحراستها :والرباط هو ،ببيان فضل الرباط - أواًل  - فابتدأ
فضل الصرب واملرابطة  بني النيب  :ومن هنا ،املسلمني إذا مل حترس دخل منها العدو

ألن املرابط يف الثغور خيلف الدنيا وراء ظهره  ؛وهذا الفضل للرباط .واملالزمة هلذه الثغور
دون  فهو يفديهم بروحه وجيعل حنره ،وحيتسب نفسه دون املسلمني ،ويرتك شهواهتا ولذاهتا

 .حنورهم ودون عوراهتم وأعراضهم

 .مالزمة الثغور :وهو - وهو املراد هنا - والرباط ينقسم إىل قسمني: قد يطلق باملعىن اخلاص
انتظار الصالة بعد  ولذلك جعل النيب  .مالزمة اخلري والطاعة :وقد يطلق باملعىن العام وهو

) أال أنبئكم مبا ميحو هللا به : - كما يف احلديث الصحيح  - فقال ،الصالة من الرباط
 ،غ الوضوء على املكارهإسبا  ) قال: ا رسول هللا.قلنا: بلى ي ( اخلطايا ويرفع به الدرجاتق ؟

 ،فذلكم الرباط ،فذلكم الرباط ؛وانتظار الصالة بعد الصالة ،إىل املساجد وكثرة اخلطى
وملا كانت الصالة هي أعظم  ،ذلك ملا فيه من املالزمة لذكر هللا وطاعة هللا .فذلكم الرباط (

فعرب عنه  ،صار املرابطة على هذه الطاعة أعظم وأفضل العبادات وأشرفها بعد توحيد هللا 

 أن رسول هللا  :عن سهل بن سعد  - 724] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
وموضع سوط أحدكم يف  ،قال: ) رباط يوٍم يف سبيل هللا خرٌي من الدنيا وما عليها

والروحة يروحها العبد يف سبيل هللا أو الغدوة خرٌي  ،اجلنة خرٌي من الدنيا وما عليها
  من الدنيا وما عليها ( [.
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فدل على  فذلكم الرباط ( ،بصيغة تدل على علو شأنه وعظم أجره فقال: ) فذلكم الرباط
من الزم املساجد ف ،مالزمة الطاعة واخلري :أن الرباط يطلق يف الشرع على املعىن العام وهو

ومن الزم أمه  ،ومن ال زم حلق الذكر يطلب العلم فهو مرابط ،مصلًيا قانًتا ذاكرًا فهو مرابط
قد وصى هللا به عباده و  ،فهذا معىن الرباط العام ،ط وهكذاوأباه بار ا حمسًنا إليهما فهو مراب

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ژاملؤمنني فقال: 

جعلنا هللا وإياكم منهم  - املفلحني وطريق الفائزين وأخرب أن الرباط هو سبيل ژ ۆئ
 .- وهو أرحم الرامحنيبرمحته 

فهذا هو املقصود هنا وهو  :- وهو مالزمة الثغور وحراستها - وأما الرباط باملعىن اخلاص
احلديث يف الصحيح يدل على فضله  وهذا ،وفضله عظيم وثوابه كبرٌي من هللا  ،املراد هنا

أي: أن املسلم إذا حرس  [ فيها ( وماباط يوم يف سبيل هللا خرٌي من الدنيا ) ر ]  قوله: يف
فإن اليوم  :ليكفي املسلمني شر أعدائهم ؛ورابط فيه - ثغٍر من ثغور املسلمني أي   -الثغر 

أن هذا مثل من  :قال بعض العلماء: إن املراد باخلريية .الواحد له خرُي من الدنيا وما فيها
ما  أنه لو كانت له الدنيا بأيامها وساعاهتا وقضاها يف الطاعة مل تفضل أراد به النيب 

ألن األعمال الصاحلة  ؛تٌة عظيمةوهذا فيه نك !ما يكون من األجر يف الرباط يكون يف أجرها
والرباط  .وقسٌم منها يتعدى نفعه إىل الغري ،قسم إىل قسمني: قسٌم منها يتعلق باإلنسانتن

والذي يتعدى نفعه إىل الغري ينقسم إىل درجات وأنواع   ،من الذي تعدى نفعه إىل الغري
  - فإذا كان الذي يتعدى نفعه إىل الغري متعلًقا بأعظم األعمال وأحبها إىل هللا ،كثرية

 ،كداللة الناس على اإلسالم وهدايتهم وحنو ذلك  :كان أجره يف أعلى املراتب  -كتوحيد هللا 
مث بعد ذلك تتفاضل حبسب ما  ،وأجره عند هللا يف أعلى املراتبذا من أعظم ما يكون فه

ولذلك نبه العلماء على أن الطاعات املتعدية أفضل من  ،يكون منها من اخلري للمسلمني
يف قوله: ) إن  ما ثبتت به السنة عن رسول هللا  :واألصل يف ذلك ،الطاعات القاصرة
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(  - أو ليلة البدر -كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام   ،فضل العامل على العابد
فضل النيب  :ومن هنا ،أن العامل فضله متعدٍ  وأن العابد فضله قاصر على نفسه :ووجه الداللة

 أن الطاعات اليت يتعدى نفعها  :فأخذ العلماء منه ،العلماء على العباد من هذا الوجه
 .إىل الغري أعظم

ومن يدفع  ،فمن يدفع عن نفسه الشر ليس كمن يدفع الشر عن أهله ،روركذلك دفع الش
ومن يدفعه عن مدينته ليس كمن يدفعه عن  ،الشر عن أهله ليس كمن يدفعه عن مدينته

هللا ألحنينه عن الطريق ال و"مر رجٌل على غصن شوٍك فقال:  :ومن هنا ،عموم املسلمني
ألنه ملا زحزح الغصن نوى أن  :قالوا ، له ذنوبهفغفر هللا ،فزحزحه عن الطريق "يؤذي املسلمني

فدل على أن  "هللا ألحنينه عن طريق املسلمني ال يؤذيهمو"يدفع الشر عن املسلمني فقال: 
فهناك صورتان يف النفع املتعدي: إما أن ينفع املسلمني  .نيته أن يدفع الشر عن املسلمني

واحلديث هنا يف  .وإما أن يدفع الشر عنهم ،- كتعليمهم وحنو ذلك  - فيجلب هلم النفع
فما كان  ،فأصبح املتعدي إما يف طلب منفعة أو دفع مضرة ،الرباط هو يف باب دفع الشر

ولذلك  ،فأجره عند هللا أعظم :من األعمال فيه دفع مضرٍة عامة أو فيه جلب منفعٍة عامة
ناس فيعلموهنم بدخول وقت ألهنم ينفعون ال ؛ااملؤذنني أطول الناس أعناقً  جعل النيب 

فكل  .كان أجرهم أعظم  - وهي الصالة - وملا كان هذا يف أحب األعمال إىل هللا ،الصالة
 ،من يطلب للمسلمني املنفعة ويدفع عن املسلمني الشر فإن هذا مقامه أعظم وفضله أكرب

عظمها أن يطلب أ :ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي للمسلم إذا طلب األعمال الصاحلة
 وأكثرها نفًعا وتعديًا للغري. ،اأجرً 

ألن  ؛أي: يف اجلهاد [ ) يف سبيل هللا (] أن رباط يوٍم يف سبيل هللا قوله:  بني النيب 
 كما هو يف الغالب يف نصوص الكتاب والسنة  - خصها الشرع [ ) يف سبيل هللا (] عبارة 

) رباط ] وعليه فقوله:  ،د يف سبيل هللااجلها :فإذا أطلق فاملراد به ،باجلهاد يف سبيل هللا -
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أنه ما من عنٍي تسهر يف سبيل هللا إال حرمها  وقد بني النيب  .أن حيرس يف الثغور [ يوٍم (
 ،وأنه ما من عنٍي تسهر يف سبيل هللا إال حرم هللا عليها البكاء يوم القيامة ،هللا على النار

 ثة أعني: عنٌي سهرت يف سبيل هللا،القيامة إال ثال: ) كل العيون باكيٌة أو دامعٌة يوم فقال 
ومن  ،م هللا ( فهذا يدل على فضل السهروعنٌي غضت عن حمار  ،وعنٌي بكت من خشية هللا

فيدخل يف  ،أن يسهر لدفع الشر عن املسلمني :العلماء من قال: ملا كانت العلة يف الرباط
املدن والقرى والطرقات وأسفارهم  من يعمل يف حراسة املسلمني يف أمنهم يف :هذا الفضل

فاجلنود الذين حيرسون ثغور املسلمني وأعراض املسلمني وأموال املسلمني إذا  ،وإقامتهم
فإهنم  :واعتقدوا حفظ عورات املسلمني وأرادوا الثواب من هللا يف ذلك ،أخلصوا لوجه هللا

ر ودفع الضرر عن كفاية الش  :وهو ،ألن املعىن واحد ؛يؤجرون ويدخلون يف هذا الفضل
 .- سواًء كان عام ا أو كان خاص ا - املسلمني

ولذلك الذي  ،ملا فيه من املخاطرة والضرر ؛والرباط من أفضل األعمال يف سبيل هللا 
فضله  :ومن هنا ،وجيعل روحه دون أرواحهم وحنره دون حنورهم ،يرابط يفدي املسلمني بروحه

أن  :كانت هذه احلراسة يف حال املناوشة مثل  . وسواءوجعل له هذه املنزلة العظيمة هللا 
كما كان يقع للمسلمني أثناء الغزو   - يكون على ثغر يف حال احلد بني املسلمني والكفار

واستحب العلماء أن يكون الرباط أربعني يوًما إذا  .أو كان ذلك بالرباط العام ،- والفتوحات
وال  م،والفضل فيه عظي .لورود األثر فيه ؛- رمحهم هللا -وهذا مذهب مجهور العلماء  ،رابط

لكن يتفاضل على  ،فلو رابط ساعًة أو رابط يوًما - يف أصح قويل العلماء - حد ألقله
فالثغور اليت تكون  :ويتفاضل الرباط على حسب خطر الثغور ،حسب طول الزمان وقصره

 ،الكفار ألذية املسلمنيواليت ال يؤمن منها تسرب  ،فيها مناوشات بني املسلمني والكفار
 ،والثواب فيها أكرب ،الرباط فيها أعظم :وتكون احلراسة عليها شديدة واخلوف فيها أكثر

أو أقل خطرًا أو أقل  ،والثغور اليت تكون هادئة أو تكون آمنة .واألجر فيها أجزل من هللا 
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هللا ال  وأن ،عملوالكلٍ  درجات مما  ألن هللا أخرب أن ؛وأجرها دون ذلكفإن فضلها  :ضررًا
 .يضيع أجر من أحسن عماًل 

) وموضع سوط أحدكم يف اجلنة خرٌي من الدنيا وما ] : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
وهذا ما اعتنت به نصوص الكتاب  ،يف هذا فضل اآلخرة على الدنيا بني النيب  [ عليها (

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ : - تعاىل - ولذلك قال هللا ،والسنة

وال شك أن  ،فاآلخرة أعظم  ژ ڇ چ چ چ  ڃچ ڃ ڃ ژ: - سبحانه - وقال
عجبت لرجٍل "قال بعض السلف:  ،الباقي ولو كان قلياًل أفضل من الفاين ولو كان كثريًا

 ،الختار لبنة الطني اليت تبقى :عاقل لو خري بني لبنٍة من طنٍي تبقى ولبنٍة من ذهٍب تفىن
يشري إىل الدنيا  !"فكيف إذا كانت لبنة الذهب هي اليت تبقى ولبنة الطني هي اليت تفىنق ؟

 .واآلخرة

 فهي دنيئٌة عند هللا  ،لدناءهتا وخستها وحقارهتا ؛قيل: مسيت دنيا [ ) الدنيا (] وقوله: 
ما يدل على ذلك يف قوله: ) لو كانت الدنيا  حىت ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب 

هذه الدنيا من أوهلا إىل آخرها  .( !تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء
عشرة مليون  :وال نريد أن نقول مثل هؤالء الذين يقولون ،لو قلت إهنا عشرة آالف سنة

 !باليني السننيه األرض من الديناصور كان ميشي على وج :يقولون !بدون حساب ،سنة
لو كانت الدنيا ماليني السنني من أوهلا إىل  !يكذب ما له حبل وال له هناية الذي ،وخذ

فكيف هبذا الذي تعيشه لو عشت ستني سنة أو  ،آخرها مل تزن عند هللا جناح بعوضة
ها بل من هذه الدنيا كل تعيشها من هذه الستني،فكيف باللحظة اليت أنت  !سبعني سنةق ؟

ومما يدل  .وهذا إن دل فإمنا يدل على خستها ودناءهتا ق ؟!اليت مل تزن عند هللا جناح بعوضة
أن يصدق فيها  :ومن دناءهتا ،ارتفاع الوضيع فيها ووضع الشريف والرفيع فيها :على دناءهتا

فهذا كله من دناءة  ،وأن حيق فيها الباطل ويبطل فيها احلق ،الكاذب ويكذب فيها الصادق
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وجتد النفاق وجتد الغش حيبه   ،فتجد ألسنة الصدق تكذب وألسنة الكذب تصدق ،ياالدن
فيحبون هذه  ،وأن أكثرهم جيهلون ،أكثر الناس ال يعقلون ألن هللا أخرب أن ؛لناسكثرٌي من ا

 !األمور وهي يف احلقيقة سراٌب بقيعة حيسبه الظمآن ماءً 

ومن  ،-نسأل هللا السالمة والعافية  -وارد فهي الدنيا الدنيئة اليت غرت أهلها وأوردهتم امل
وأنه ما ركن إليها عبٌد يريد كرامًة إال  ،أنه ما ركن إليها عبٌد يريد عزًة إال أذله هللا :دناءهتا

حىت إن العبد جتده يعيش إىل مئة  !الغىن إال أفقره هللاما ركن إليها عبٌد يريد  وأنه ،أهانه هللا
حىت إذا خرج منها  ،وجيمع وينمي ماله ويستثمر ،سنة وهو جيمع أمواهلا ويبين قصورها ويشيد

أهنا ملعونٌة  :ولذلك ثبت يف احلديث الصحيح !خرج منها صفر اليدين إال من طاعة هللا 
 ،ل على حقارهتا ودناءهتاهذا كله يد .ملعوٌن ما فيها إال ذكر هللا وما وااله وطالب علم

فهي تسبق  ،لدنوها وقرهبا من اآلخرة ؛وقيل: مسيت الدنيا ،لدناءهتا ؛دنياقالوا: فسميت 
 .-رمحهم هللا  -ومها وجهان مشهوران عند العلماء  ،اآلخرة

من بداية خلقها إىل هناية اخللق هذه   "الدنيا"و [ ) خرٌي من الدنيا وما عليها (] وقوله هنا: 
وما فيها من الزينة  ،وما فيها من األحوال ،أي: ما فيها من األموال [ ) وما عليها ( ]كلها 
يف هذا دليل على  !فإن موضع سوط املسلم من اجلنة خرٌي من الدنيا وما عليها ،والزهرة

فيه دليل على عظيم ما أعد هللا  .واتبع سبيله ورضاه ،عظيم ما أعده اجلليل ملن أطاعه وأتقاه
 موضع سوط أحدكم من اجلنة خرٌي من  )] ئه وأهل طاعته يف جنته ودار كرامته ألوليا

 ،ذلك حقيقة املعرفة -رضوان هللا عليهم  -ولذلك عرف الصحابة  .[ الدنيا وما فيها (
ومل يركنوا إىل هذه  ،فكانوا صوام النهار قوام الليل ،فشمروا عن ساعد اجلد وأقبلوا على اآلخرة

  ،املثل الصادق يف الزهد من الدنيا وضرب أصحاب رسول هللا  ،الدنيا ومل تغرهم بزهرهتا
الذي أحبه هللا  -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - كيف وقد رأوا إمامهم وقدوهتم

ري على احلصرأوه بأم أعينهم وقد نام ومع هذا  ،وعرض عليه جبال الدنيا ذهًبا ،وشرفه وكرمه
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صلوات هللا وسالمه عليه  -ورأوه بأم أعينهم  ق ؟!-صلوات هللا وسالمه عليه  -فأثر يف جنبه 
 -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - وقد علموا من حاله ،احلجرينو وقد ربط احلجر  -

ول ورأوا رس !-صلوات هللا وسالمه عليه  -أنه مير الشهر والشهران وما يوقد يف بيته نار 
 -ألنه  ؛رأوه خيصف نعله ويرقع ثوبه -صلوات هللا وسالمه عليه  -األمة وهاديها حبيب هللا 

ولذلك طلب ما عند هللا وابتغى ما عند  ،قد مأل هللا قلبه باآلخرة -عليه الصالة والسالم 
 -صلوات هللا وسالمه عليه  -هذا النيب الكرمي  .فساروا على هنجه وابتغوا ما عنده ،هللا

بأيب  -ا نامت زوجه وحبه بني يديه فكان إذا قام من الليل متهجدً  ،لذي عاش يف حجراتها
فيغمز أم  ،فإذا أراد أن يسجد مل جيد موضًعا يسجد فيه ،-صلوات هللا وسالمه عليه  وأمي

فلم تكن من  ،نعم حجراٌت ضيقة !من ضيق املكان ؛املؤمنني حىت تقبض رجلها فيسجد
ولكن كانت فيها أنوار  ،ومل تكن فيها النمارق ومل تكن فيها الزخارف ،القصور املشيدة

فكانت فيها  ،مملوءًة باحلكمة وما يتلى فيها من آيات هللا واحلكمة ،كان ضيقها سعة  .التنزيل
 -نعم عاش  !هتا عداُل وصفاًء ونورًا ورمحةاألنوار اليت شعت على مشارق الدنيا ومغارهبا فمأل

 .ولكنه يف سعة احلال من ربه  ،يف ضيق احلال من الدنيا -ه عليه صلوات هللا وسالم

يدرك املسلم أهنا ال تساوي أن  :وحينئذٍ  ،فهذه الدنيا موضع السوط من اجلنة ال تعادل به
وعندها يعلم أنه ال خري له يف النفاق  ،-نسأل هللا السالمة العافية  -يبيع من أجلها دينه 

وأن عليه أن يصدق مع هللا وأن يطلب ما  ،صيب متاع الدنياوال خري له يف الكذب حىت ي
وأن يعلم علم اليقني أن هذا املوضع من السوط الذي ال يعدل بالدنيا وما عليها ال  ،عند هللا

وترك الغش والكذب  ،مث بالصدق مع هللا وإرادة ما عند هللا ،ينال إال بفضل هللا ورمحته

 ې ژويدخل املالئكة عليهم من كل باب  ،يبونوأهلها ط ،ألن اجلنة طيبة ؛والنفاق

 .ژ ې ې
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وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن  ،وهذا احلديث فيه دليل على عظيم ما أعد هللا يف اجلنة
 ،وال أذٌن مسعت ،: أعددت لعبادي ما ال عنٌي رأت- تعاىل - أنه قال: ) يقول هللا النيب 

أخرب عن اجلنة يف كتابه فطارت القلوب شوًقا وال خطر على قلب بشر ( هذا كله مع أن هللا 
 ومع هذا  ،الوصف البديع اجلميل الذي ال أبدع منه وال أمجل - سبحانه - ووصفها ،إليها

وكان من  !وال خطر على قلب بشر ( ،وال أذٌن مسعت ،) أعددت لعبادي ما ال عنٌي رأت
ألن  ؛على هذه التشبيهات النبويةأن يعتنوا بالتنبيه  :عادة العلماء إذا بينوا هذه األحاديث

وهي سنة  ،الناس حباجة إىل معرفة مراد الشرع من هذا التزهيد يف الدنيا وشحذ اهلمم لآلخرة
 ،ويدرك هذا كل من اطلع على شراح األحاديث وخاصًة يف كتب الوعظ ،عند أهل العلم

الدنيا وما جلنة خرٌي من ) موضع سوط أحدكم من ا] فيبينون أن هذه الكلمات عظيمة 
 .[ عليها (

الذهاب يف  :وهي ،واحدة الغدو :الغدوة هي .ية األخرى) وغدوٌة أو روحة ( كما يف الروا
وأما بالنسبة للروحة  ،هذا يقال له غدوة .أي وقت ما بني طلوع الشمس إىل نصف النهار

 إىل - يف أي وقت من منتصف النهار - وتكون من منتصف النهار ،واحدة الرواح :فهي
 .إذا كان يف آخر النهار "راح"و ،إذا كان يف أول النهار "غدا"فيقال:  ،غروب الشمس

إهنا الغدوة اليت خرج فيها  ،) غدوٌة أو روحة يف سبيل هللا خرٌي من الدنيا وما فيها ( نعم
 ؛الدنيا وما عليها هإهنا الغدوة اليت يرمي اإلنسان فيها وراء ظهر  ،اجملاهدون يف سبيل هللا 

فكيف ال تكون خريًا من الدنيا  ،ي يقبل على هللا قد باع نفسه وروحه يف سبيل هللا لك
 ؛خرج !إهنا الساعة اليت خيرج فيها ويل هللا املؤمن وقد رأى املوت بني عينيه ،نعم !وما فيهاق ؟

 ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژألنه باع نفسه واشرتى هللا منه 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ   ۋ
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  ژ ىئ ىئ ىئ    ېئ  ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ  وئ
فهؤالء الذين خرجوا للجهاد يف سبيل هللا  .أنه ربح بيعهم أهنم باعوا وبني  خرب هللا فأ

غدوهم وخروجهم خرٌي من الدنيا وما  :ولكسر شوكة الكفر مرضاًة هلل  ،ولقتال أعداء هللا
وخيرج اإلنسان فيها إىل مرضاة هللا وقد تكفل هللا  ،الغدوة اليت يطيب فيها املمشى وهي !فيها

 :مل ختتلف نيته أنه إلعالء كلمة هللا ويف سبيل هللا ،له وضمن له أنه إذا مات مقباًل غري مدبر
حىت ينال سعادة  ؛فهي الغدوة اليت خيرج اإلنسان منها من بيته .تكفل هللا وضمن له اجلنة

 ،وقد كتبت هلم السعادة يف بطون أمهاهتم  خرج إليها أصحاب رسول هللا ،الدنيا واآلخرة
فقد غفرت لكم  ؛لكي ينادي عليهم منادي هللا: ) اعملوا ما شئتم ؛خرج هلا أصحاب بدرو 
إهنا الغدوة والروحة اليت يراد هبا ما عند هللا ويبتغى هبا وجه هللا ) من قاتل لتكون كلمة هللا  .(

 . سبيل هللا ( ) لغدوٌة أو روحٌة يف سبيل هللا خرٌي من الدنيا وما فيها (هي العليا فهو يف

وجاءت السنة ببيان الفضائل  ،ويف هذا احلديث دليل على  فضل اجلهاد يف سبيل هللا  
 ،وبيان فضله يف الغدو وبيان فضله يف الرواح ،واجلهاد يف الغدو واجلهاد يف الرواح ،يف الرباط

حىت إذا ضرب تلك  ،وهو مقبٌل غري مدبر ع اجملاهد يف سبيل هللا وما زالت السنة م
وينزف حىت تصعد روحه مع أرواح السعداء  ،ويثعب معها جرحه ،الضربة اليت يسيل فيها دمه

 پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ مع أرواح الشهداء

 -وهي اجلهاد يف سبيل هللا وقتال أعداء هللا  -فضل هذه العبادة  بني النيب  .ژڀ
خري من الدنيا وما  يف سبيل هللا حة) لغدوة أو رو ] مبجرد أن خيرج  يف مجيع مراحلها:

) يغفر للشهيد عند  عن فضله أخرب النيب  :. فإذا لقي العدو فضرب وسال دمه[ عليها (
أول قطرة من دمه (. فإذا خرجت روحه: مل جيد من حر املوت ومل جيد من أذاه وال من شره 

ولذلك ملا  كأهنا قرصة خاطفة ختطف فيها روحه،من ضره وال من ضيقه وال من سكرته، و  وال
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: ) أم الشهيد عن ابنها فقالت: أخربين يا رسول هللا، أهو يف اجلنةق ؟ فقال  سألت النيب 
 .إهنا جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس األعلى منها (

وهي تسيل  يف سبيل هللا  واجملاهد -صلوات هللا وسالمه عليه  -ما زال مع الشهيد 

 پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژدماؤه، وهو يبشر باجلنة 

غفر له ذنوبه عند أول قطرة من دمه. فإذا سال الدم: سال الدم لكي يأيت يوم ت   ژ ڀ
: أنه ملا استشهد شهداء القيامة شهيًدا له بني يدي هللا، ويف احلديث الصحيح عن النيب 

: ) زملوهم يف ثياهبم؛ فإين شهيد هلم يوم القيامة (. ويف -الصالة والسالم عليه  -أحد قال 
أنه قال: ) ما من كْلم يكلم يف سبيل هللا (  -عليه الصالة والسالم  -احلديث الصحيح عنه 

فال  أي: جرح جيرح يف سبيل هللا ) إال جاء يوم القيامة: اللون لون دم، والريح ريح مسك (
  يلقى ربه حبالته؛ لشرف الشهادة.كفن، وإمنا يزمل بثيابه حىتوال ي يغسل الشهيد

فإذا وضع يف قربه إذا بالسنة تأيت وختربنا: أنه إذا وضع يف قربه أنه ال يفنت، وأنه كفى ببارقة 
السيوف فتنة؛ ألنه قتل من أجل ال إله إال هللا، واستشهد من أجل ال إله إال هللا، فليس 

، وما زالت يفنت يف قربه، وهذا كله يدل على فضل هذه العبادةهناك مقام أن يسأل أو 
السنة تبني وتبني منازل الشهداء ومراتب السعداء. نسأل هللا بعزته وجالله وعظمته وكماله أن 

وهللا  -وباإلجابة جدير  يف بلد رسوله، إنه على ذلك قدير يكرمنا بالشهادة يف سبيله واملوت
 .-تعاىل أعلم 


